Zápis ze 4. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
výjezdní zasedání, 6. - 8. března 2015, Lednice (MENDELU)
Přítomni: 19
Delegáti a delegátky: 18
Dominik Bečka /VŠE/, Jakub Čermák /VŠPJ/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Tereza Kicková
/AAVŠ/, Jana Kudrnová /UHK/, Pavel Maxera /VUT/, Lukáš Miklas /PA/, Martina Mlčochová /VŠB-TUO/,
Blanka Pančíková /VŠCHT/, Martin Papež /UTB/, Filip Příhoda /MU/, Hynek Roubík /ČZU/,
Radim Řihák /SLU/, Barbora Stuhlová /JU/, Daniel Thibaud /UO/, Jan Záhora /MENDELU/, Michal Zima /UK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 1
Stanislav Jeřábek /ČVUT/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (10)
Michaela Fiedlerová /VUT/, Eva Hnátková /UTB/, Bronislav Kolář /UO/, Denisa Madecká /OU/, Kateřina
Mazánková /PA/, Michal Oral /VŠB-TUO/, Jakub Polách /UK/, Pavel Polok /SLU/, Jiří Vlach /VŠCHT/, Matěj
Žitňanský /MU/
Omluveni:
Jan Hanus /UHK/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Martin Hrnčíř /LA/, Vojtěch Kotek /AAVŠ/, Lukáš Koula /TUL/,
Kateřina Nováková /VFU/, Michael Vávra /UP/
Hosté:
Dominik Gurín (ext.), Markéta Havelková (ext.), Vlasta Hledíková (ext.), Ladislav Lázňovský (ext.), Helena
Morozová (ext.), František Moulis (ext.)

Zahájení
Předseda Komory Hynek Roubík přivítal delegátky a delegáty na výjezdní schůzi v prostorách Zahradnické
fakulty MENDELU v Lednici, představil program a otevřel diskuzi k jeho připomínkám. Následně byl program
4. schůze (16-0-2) schválen jako usnesení č. 15-04-01.
1. Programové prohlášení 2015-2017
Hynek Roubík postupně představil programové prohlášení, připomenul delegátům, že s dokumentem se již
měli možnost seznámit, neboť jim byl s předstihem zaslán, a diskuze bude tedy vedena pouze nad
konkrétními připomínkami.
Předseda Legislativní komise (LK) Marek Hodulík průběžně představoval připomínky ze strany Legislativní
komise, které dokument doznal v průběhu jejího zasedání. Ostatní členové komory přidali své jednotlivé
poznámky.
Po diskuzi dal předseda Komory hlasovat o programovém prohlášení, které bylo schváleno (18-0-0).
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2. Statut Ceny Jana Opletala
Předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) Aneta Hašková představila tento bod a předala
slovo externí člence Vlastě Hledíkové, která seznámila plénum s koncepcí a důvody změn. Následně bylo
přistoupeno k hlasování ohledně nového znění statutu CJO. Ten byl komorou schválen. (17-0-0)
Po schválení statutu předsedkyně KVS poprosila, aby plénum delegovalo pracovní tým, případně byla
založena pracovní skupina, která se bude zabývat tématikou Ceny Jana Opletala. Delegát Univerzity obrany
Daniel Thibaud dále navrhl založení pracovní skupiny pro organizaci Ceny Jana Opletala 2015. Vyčleněním
může podle Thibaud dojít k uvolnění agendy KVS a k přípravě udílení Ceny Jana Opletala se díky tomuto
opatření mohou přidat také členové napříč komisemi.
Pro založení Pracovní skupiny pro organizaci Ceny Jana Opletala 2015 bylo přijato hlasováním (17-0-0)
usnesení č. 15-04-02:
Studentská komora Rady vysokých škol zřizuje pracovní skupinu pro organizaci Ceny Jana Opletala 2015
(PRASK CJO 2015).
3. Usnesení k situaci na Policejní akademii ČR v Praze
Delegát Policejní akademie Lukáš Miklas seznámil delegáty s odlišnostmi této státní vysoké školy oproti
veřejným VŠ. Dále promluvil k historii problému na půdě jeho alma mater. Ministerstvo vnitra v minulosti
postupovalo s tendencí zrušit Akademický senát, měly proběhnout změny, kdy ministr vnitra přímo dosadí
rektora. Dále měla škola na přání ministerstva vysokoškolsky vzdělat až sedmdesát tisíc resortních úředníků.
Na zajištění vzdělání takového počtu úředníků by škola však neměla dostatečnou kapacitu a znamenalo by to
tak nutnost některé z nich školit externě na soukromých vysokých školách. Ze strany Policejní akademie je
podezření z možného bujení klientelismu. To byl jeden z důvodu, proč se Policejní akademie v čele se svým
rektorem postavila proti takovému záměru.
Ministerstvo vnitra v nedávné době pokračovalo v pochybných aktivitách rozhodnutím ohledně převodu
prostor Policejní akademie pod příspěvkovou organizaci ministerstva vnitra. Jednalo by se fakticky o
privatizaci školy. Ministr vnitra ale jakékoliv záměry na/k privatizaci odmítá, nový systém považuje za
ekonomicky efektivnější. Navíc ze strany ministerstva panují obavy ohledně transparentnosti hospodaření.
Marek Hodulík dále upozornil, že prostory školy jsou vázány na její akreditace a jejich převod by v krajním
případě mohl vést až k zániku školy.
Po seznámení delegátů s problematikou byl promítnut a upraven návrh usnesení, které bylo následně
schváleno (17-0-1) jako usnesení č. 15-04-03:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) navazuje na své předchozí usnesení ze dne 11. 9. 2014,
kterým vyjádřilo podporu Policejní akademii ČR v Praze (dále jen Policejní akademie) proti legislativnímu
záměru Ministerstva vnitra zasahující do autonomie a apolitičnosti státních vysokých škol.
SK RVŠ konstatuje, že tyto snahy Ministerstva vnitra bohužel nadále pokračují, byť odlišnou formou.
SK RVŠ zaznamenala informace nasvědčující skrytým snahám o vyvedení areálu Policejní akademie
v hodnotě miliard korun z její správy, v čemž spatřuje významné riziko pro samou existenci této státní vysoké
školy.
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SK RVŠ upozorňuje na nebezpečí klientelistických rizik souvisejících se vzděláváním bezpečnostních
pracovníků v oblasti soukromého vysokoškolského vzdělávání, k čemuž by v případě redukce Policejní
akademie nutně docházelo.
SK RVŠ proto vyzývá ministra vnitra Milana Chovance, aby v duchu svých dosavadních mediálních
prohlášení přijal opatření k zastavení kroků úředníků Ministerstva vnitra proti Policejní akademii bez ohledu na
záminky, pod kterými jsou tyto kroky uskutečňovány.
SK RVŠ konstatuje znepokojení studentské obce nad děním na Policejní akademii, které vrací státní vysoké
školství hluboko před rok 1989, tedy do doby nesvobody a potírání demokracie. Studenti českých vysokých
škol jsou znovu připraveni hájit apolitičnost, autonomii a akademické svobody všemi dostupnými legálními
prostředky.
4. Vystoupení předsedy RVŠ Doc. Jakuba Fischera
Hynek Roubík uvítal Doc. Fischera, předsedu RVŠ. Ten poděkoval za pozvání a konstatoval, že členové
komory zřejmě tuší agendu, která je ve stálém zasedání 2015-2017 čeká. Zmínil, že Studentská komora
nemá podceňovat starost o problémy studentů. Ta má mít pro ní stejnou váhu jako agenda nastolená
politicko-sociální situací. Zmínil, že problémy při studiu ukazují i data, vyplívající z výzkumů jako jsou
Eurostudent a Doktorandi. Dále zmínil důležitost zlepšení PR. A to nejen směrem ke studentské obci, ale také
směrem do Rady vysokých škol. Nejlépe se prezentovat v návaznosti na nějaký problém, který komora
vyřešila.
5. Informace z akademických obcí
PA – ve sporu s ministerstvem, viz usnesení
VŠPJ – výročí 10 let
ČVUT – nová ředitelka Masarykova ústavu, chystá se aktualizace Studijního a zkušebního řádu
UHK – řeší vnitro univerzitní přerozdělování nižšího rozpočtu a limitů na počty studentů
ČZU – řeší změny/problémy spojené s novým IS (přidělování času zápisu studentům)

6. Usnesení k ČeSU
Předseda představil plénu návrh usnesení k aktivitám a novému projektu ČeSU – Studentskému parlamentu
ČR, shrnul dosavadní problémy ČeSU. K návrhu usnesení proběhla diskuze a po úpravách bylo přistoupeno
k hlasování (14-0-1), kterým bylo přijato usnesení č. 15-04-04:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) dlouhodobě sleduje aktivity České studentské unie (ČeSU)
a vyjadřuje pochybnosti nad jejich zavádějící mediální prezentací a novým projektem, který má údajně
sjednocovat zástupce škol.
SK RVŠ již v roce 2009 vyjádřila zásadní nesouhlas s aktivitami ČeSU a v roce 2011 se pak od nich opětovně
distancovala.
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Jedinou zákonem zřízenou reprezentací studentů vysokých škol je Studentská komora Rady vysokých škol,
pro niž je spolupráce se studentskými organizacemi velice důležitým aspektem a tvoří jednu z částí jejího
programového prohlášení.
SK RVŠ na základě demokratického principu zastupuje všechny studentky a studenty vysokých škol v České
republice již od roku 1992. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi
studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky i dalšími orgány veřejné správy a o rozvoj
akademické samosprávy.
7. Informace z komisí
KVS – Aneta Hašková představila koncept Workshopu 3.0, za jehož téma členové komise zvolili Moderní
výukové metody. Dalším tématem komise je příprava Ceny Jana Opletala. Pro potřebu této agendy vznikla
nová účelová pracovní skupina.
LK – Probíhají jednání vyhlášek. Aktuálně vyhláška o akreditacích.
KSEZ – v nepřítomnosti předsedy komise Michala Zimy přednesl aktuální informace z komise místopředseda
pro zahraniční záležitosti Filip Příhoda. Na závěr předložil Usnesení KSEZ poukazující na důležitost
problematiky finanční podpory při studiu. Z důvodu nejasností bylo ale plénem navrženo hlasovat o stažení
tohoto usnesení a odsunu hlasování o tomto usnesení na další zasedání. Hlasování o návrhu: (14-1-1)
KPVTČ – předseda informoval, že došlo k vytyčení bodů, kterými by se chtěla komise zabývat a ráda by se o
nich pobavila v širším plénu. Zároveň poukázal na důležitost akreditací
PRASK ZZ – Filip Příhoda informoval o dění na konferenci ve Vídni, kde společně s Terezou Kickovou a
Michalem Zimou jednali o podpůrných programech pro studenty napříč různými státy.
PRASK PR – Štěpán Esterle informoval, že svolal schůzi pracovní skupiny pro PR. Popsal stručně důvody
jejího seskupení a agendu, která byla nastolena. Převážný čas byl věnován možnosti zlepšení povědomí o
Komoře v nejkratším možném horizontu.
Externí člen Komise pro vysokoškolskou samosprávu Ladislav Lázňovský se ohradil proti postupu, kdy na
schůzi byl zapovězen vstup externím členům. Esterle odvětil, že chápe určité výhrady, které i předpokládal,
ale externí členové jsou zvoleni do určitých komisí, přičemž vzhledem ke svému končícímu mandátu Esterle
nechtěl jmenovat externí členy pracovní skupiny a jeho cílem bylo také vést jednání v užším kruhu.
8. Různé
Předseda Komory se otázal přítomných, má-li někdo téma do bodu různé. Žádné téma nebylo ze strany členů
nadneseno, a tak byl bod uzavřen.
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Zakončení
Předseda Hynek Roubík poděkoval plénu za účast na výjezdním zasedání, které sám bilancoval jako zdařilé.
Vyzval členy předsednictva ke krátkému zasedání po přestávce spojené s obědem.
5. schůze Komory, se bude konat dne 9. dubna 2015 v historické budově Karolina.

Zapsali:

Štěpán Esterle, Jana Kudrnová

Za správnost:

Hynek Roubík, předseda
Jan Záhora, místopředseda pro organizaci a řízení
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